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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019 
 
 
 

SAK NR 016-2019 
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020-2023. PLANFORUTSETNINGER 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

 
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2020-2023 legge 

til grunn følgende planforutsetninger: 
 
• De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for 

økonomisk langtidsplan 
o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
o Redusere uønsket variasjon 
o Mer tid til pasientrettet arbeid 
o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 
• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020, 

veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden, 
og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal 
hver for seg være høyere enn for somatikk. 
 

• Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, målsetninger om utvikling i ventetider per 
tjenesteområde og for pakkeforløpene skal nås. 

 
• Arbeidet med å reduseres bruk av bredspektrede antibiotika skal prioriteres 

særskilt. 
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• Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle 

fagområder med bakgrunn i egne utviklingsplaner. Analysene skal følges opp av 
tiltak som sørger for at utdanning og kompetanse er i samsvar med 
helseforetakenes behov.  

 
• Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for 

medisinskteknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner 
for medisinskteknisk utstyr.  

 
• Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært 

vedlikehold. I gjennomsnitt over tid bør det løpende vedlikeholdet utgjøre cirka 
250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.  

 
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske 

forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte 
resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i 
nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 
 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte 
investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret 
viktigheten av grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstplaner og 
konkretisering av tiltak for tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting. 

 
4. Styret tar til etterretning at det planlegges et høyt investeringsnivå innenfor IKT og 

teknologi i planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede 
porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får 
tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået.  
 

 
 
 
 
 
Hamar, 9. mars 2019 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med økonomisk 
langtidsplan for perioden 2020-2023. I saken gis det forslag til føringer for aktivitetsutvikling og 
prioriteringer innen det medisinske- og helsefaglige området. Det angis i tillegg planforutsetninger 
knyttet til bemanning og kompetanse i helseforetakene, samt krav til medisinskteknisk utstyr og 
vedlikehold av bygningsmasse.  
 
På grunnlag av føringene i saken skal helseforetakene utarbeide egne innspill til økonomisk 
langtidsplan for perioden 2020-2023 innen de økonomiske planleggingsrammene som også 
fremgår av saken. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale 
økonomiske langtidsplanen. Det er et krav at innspillene styrebehandles i helseforetakene. 
Økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 20. juni 2019. 
 
Referansesakene til denne saken er i første rekke sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 
og sak 102-2018 Budsjett 2019- Fordeling av midler til drift og investeringer. 
 
I tillegg legger Regional utviklingsplan 2035, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for de 
planforutsetningene som omtales i denne saken. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Det strategiske grunnlaget og mål for perioden 2020-2023 
Regional utviklingsplan 2035 utgjør det strategiske grunnlaget for økonomisk langtidsplan 2020-2023 
og har som mål å fremme: 

• Bedre helse i befolkningen med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte 
helsetjenester. 

• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer. 
• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling. 
• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet. 

Regional utviklingsplan 2035 baserer seg på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og 
peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2035. Planen omhandler viktige trender og 
drivere for endringer i helsetjenesten i årene som kommer. Det er ikke lett å forutsi hvordan 
framtidens helsevesen vil bli, men samtidig er det nødvendig å planlegge for utviklingen av 
tjenesten.   

Det har vært en betydelig effektivisering i helsevesenet over en lang periode, og samtidig er det 
fortsatt rom for å forbedre logistikk og systemer. I tillegg må nye arbeidsformer vurderes og 
konkretiseres. Spesialisthelsetjenesten må bidra til at pasienter kan få oppfølging og behandling 
utenfor sykehus, og det må utvikles fleksible og nye måter å løse oppgavene på.  

Helse Sør-Øst har prioritert fem satsingsområder i den regionale utviklingsplanen: 

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
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Satsingsområdene som beskrives i planen vil være viktige for å videreutvikle «pasientens 
helsetjeneste».  

Det fremgår av utviklingsplanen at premisser og vedtak i Regional utviklingsplan 2035 skal 
innarbeides i oppdrag og bestilling til helseforetakene og ved rullering av økonomisk langtidsplan.  

Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre tiltakene  Regional 
utviklingsplan. For å lykkes med målene og satsningsområdene i utviklingsplanen vil Helse Sør-
Øst: 

• Bidra til måloppnåelse og effektiv ressursbruk ved god virksomhetsstyring 
• Bruke felles verktøy i økonomiprosesser 
• Realisere gevinster av investeringsprosjekter 
• Redusere risiko ved at bedre økonomiske resultater oppnås i forkant av 

investeringsprosjekter 

Alle helseforetakene utarbeider egne økonomiske langtidsplaner på grunnlag av forutsetninger 
som styret i Helse Sør-Øst RHF gir gjennom denne saken. Helseforetakenes planer vil være 
innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Det er et krav at disse planene behandles i 
styrene i helseforetakene, noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som 
gjøres i det enkelte helseforetak.  

I tillegg til målene uttrykt gjennom Regional utviklingsplan legges målene i oppdragsdokumentet fra 
Helse- og omsorgsdepartementet for 2019 til grunn. Der framgår det at spesialisthelsetjenesten i 
2019 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:  

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

Følgende nye dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenestene:  

• Nasjonal kreftstrategi (2018-2022). Leve med kreft  
• Meld. St. 15 (2017-2018). Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre  
• Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023  
• Meld. St. 11 (2018-2019). Kvalitet og pasientsikkerhet 2017  

Det er lagt opp til at økonomiplanen i størst mulig grad skal være førende for planperioden, med 
størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2020. 

Økonomisk langtidsplan 2020-2023 vil bli forelagt styret 20. juni 2019. 

 

2.2 Planforutsetninger innen pasientbehandling 

Aktivitetskrav 
I 2020 legges det opp til en aktivitetsvekst høyere enn demografisk betinget vekst innen alle 
tjenesteområder. Endelige krav med hensyn til innretning av og vekst i pasientbehandlingen, 
herunder utvikling i ISF-finansiert pasientbehandling, fastsettes på bakgrunn av føringer i 
statsbudsjettet det enkelte år. 

Følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitet og prioritering:  

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2019 til 2020.  
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• Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være om lag 6 % i 
planperioden. 

• Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for 
seg være høyere enn for somatikk. 

Krav til tilgjengelighet 
Det enkelte helseforetak og sykehus skal dimensjonere tjenestetilbudet i sine aktivitets-, 
bemannings - og kostnadsbudsjetter slik at krav med hensyn til tilgjengelighet av tjenesten innfris. 
Dette innebærer også tilstrekkelig samlet kapasitet for medisinske støttefunksjoner. Planlegging 
og ledelse av aktivitet blir sentralt.  
 
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for følgende:  

• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 55 dager i alle helseforetak i 2019 og under 50 
dager innen 2021. Innen psykisk helsevern voksne og barn/unge skal gjennomsnittlig 
ventetid være under 40 dager i 2019, mens innen psykiske helsevern barn og unge skal 
ventetiden være under 35 dager innen 2021. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) skal gjennomsnittlig ventetid være under 35 dager i 2019 og under 30 dager innen 
2021.  

• Overholde en større andel av pasientavtalene (passert planlagt tid) sammenliknet med 
2018: Minst 93 % av avtalene i 2019, 94 % i 2020 og 95 % i 2021. 

Ovennevnte punkter forutsetter arbeid med å bedre effektiviteten og logistikken i poliklinikkene 
med økt prioritet til planlegging og ledelse av poliklinisk aktivitet, jf. også styringskrav om 
planleggingshorisont på minimum seks måneder, standardisering og innføring av pakkeforløp for 
ulike pasientgrupper. 

• Pakkeforløp kreft 
Helseforetakene skal planlegge for å innfri 70 % måloppnåelse av standard forløpstid 
innen hvert enkelt pakkeforløp og følge opp videreutvikling av 3-strøms multidisiplinære 
team (MDT)-møter, samt videreutvikle og styrke forløpskoordinatorrollen. 
 

• Pakkeforløp for hjerneslag 
Helseforetakene må planlegge for innføring og oppfølging av pakkeforløp innen 
hjerneslag. Innen pakkeforløp hjerneslag registreres foreløpig kun helsetjenester som gis 
av spesialisthelsetjenesten, inkludert rehabiliteringssykehus, rehabiliteringsavdeling i 
sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med det regionale helseforetaket.  

Krav til psykisk helsevern og rusbehandling 
Kravene til å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må følges opp i 
helseforetakene. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å foreslå hvordan den gylne regel bør 
innrettes fra 2020. Helseforetakene må derfor være forberedt på skjerpede føringer i styrende 
dokumenter i planperioden. 

Helseforetakene må i perioden ta høyde for å redusere variasjonen og omfanget av avviste 
henvisninger innen psykisk helsevern.  

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er nasjonale satsingsområder og 
prioriterte områder i Regional utviklingsplan. Dette er pasientgrupper med betydelig overdødelighet 
og redusert livskvalitet, der en faktor er uoppdaget somatisk sykdom. Levevilkår, somatisk helse 
og polyfarmasi skal vies særlig oppmerksomhet i samarbeid med førstelinjetjenesten, herunder 
oppfølging av ambulante tjenester. Pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling skal implementeres, der somatisk helse er inkludert. 
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• Pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern og TSB skal følges opp med koding og 
måloppnåelse innen standard forløpstider. Helseforetakene skal planlegge for å innfri 
minst 80 % måloppnåelse av standard forløpstider. 

Antibiotikabruk 
I arbeidet med å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner er det etter hvert blitt klart at 
resistensproblematikk og overforbruk av bredspektrede antibiotika på lang sikt kan være en av de 
største truslene helsetjenesten står overfor. Arbeidet med å reduseres bruk av bredspektrede 
antibiotika skal prioriteres særskilt. 
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for følgende:  

• Nå målet om 20% reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika i sykehusene i 2019 
sammenliknet med 2012 og 30% reduksjon i 2020 sammenliknet med 2012. 

 

2.3 Bemanning og kompetanse 
Foretakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos sine medarbeidere er 
avgjørende for å sikre fremtidig kompetansebehov. Fokus på rett kompetanse og oppgavedeling 
er uttalte målsetninger. I Regional utviklingsplan er det særlig påpekt behovet for nye arbeidsformer 
gjennom bruk av ny teknologi og mer brukerstyring. 

Samlet sett kan det synes som måltall for utdanning innen visse områder ikke gir tilstrekkelig 
grunnlag for å oppfylle kompetansebehovene fremover. 

Dette gjelder særlig områdene: 
• Spesialsykepleiere og jordmor-utdanning 
• Enkelte legespesialiststillinger, særlig innen psykisk helsevern  
• Generelt behandlerstillinger i psykisk helsevern, særlig for barn og unge 

 
Det er viktig at helseforetakene i planperioden arbeider systematisk med planer for å understøtte 
tilstrekkelig utdanningskapasitet for å dekke sine fremtidig behov og den lovpålagte oppgaven 
med å tilrettelegge for utdanning og praksisplasser. 

Det legges fortsatt til grunn at helseforetakene øker innsatsen for mer helhetlig og langsiktig 
bemanningsplanlegging. 

• Arbeidet med bemanningsplaner skal gjennomføres for å bidra til gode og forutsigbare 
pasientforløp, samt trygt og sikkert arbeidsmiljø. 

• Det stilles krav til produktivitetsvekst og effektivisering som følges opp ved at 
bemanningsressurser og kompetanse benyttes riktig og er i samsvar med ressursbehov. 

• Bemanningsutviklingen må i økende grad styres ved at det utarbeides bemanningsplaner 
som ivaretar variasjoner i aktivitet over tid. Bedre samsvar mellom aktivitet og bemanning 
er en nødvendig forutsetning for å nå målene. 

• Policy for heltid og faste ansettelser skal være førende for rekruttering, samtidig som 
helseforetakene beholder god og kvalifisert arbeidskraft.  
 

Det forventes at ny organisering av utdanningsløpene for leger i spesialisering (LiS) med oppstart 
av del II og III fra mars 2019, vil kreve økt ressursinnsats i arbeidet med å følge opp kandidater 
med veiledning, supervisjon og utdanningsaktiviteter. 

I planene for ny spesialistutdanning ligger det en endring i kravene til oppfølging av 
utdanningsaktiviteten som kan medføre mindre bidrag fra LiS-legene i pasientrettet 
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behandlingsaktivitet. Videre vil dette kunne medføre at overlegenes kapasitet i større grad bindes 
opp til veiledningsaktivitet og fagrettet opplæring. Endringene vil derfor kunne medføre behov 
for flere legestillinger uten at dette bidrar til aktivitets- og produktivitetsvekst. Samtidig ligger det 
til grunn i ny utdanningsstruktur at mer planlagte og forutsigbare utdanningsløp kan effektivisere 
utdanningsforløpene og korte ned tiden det tar å bli ferdig legespesialist. 

Helseforetakene må analysere hvordan disse endringene påvirker egen organisering av 
utdanningsløp og planlegge for dette.  
 

2.4 Forskning og innovasjon 
Styret vedtok i sak 004-2019 delstrategier for forskning og innovasjon, og forskning for en bedre 
helsetjeneste er et eget satsningsområde i den regionale utviklingsplanen for Helse Sør-Øst. Det 
er et langsiktig mål at forskning skal utgjøre fem prosent av budsjettet. De siste årene har det vært 
satset spesielt på innovasjon for å bidra til at forskningsresultater og erfaring fra helsetjenesten 
omsettes til forbedret pasientbehandling og utforming av tjenestetilbudet. 

Helse Sør-Øst RHF har særskilte oppgaver knyttet til tilrettelegging for forskning av høy kvalitet i 
regionens helseforetak og sykehus. Dette inkluderer infrastruktur, tildelinger og strategiske 
satsinger som skal bidra til at alle helseforetak og sykehus får gode forutsetninger for å nå sine 
mål. Fortsatt utvikling av forskning og innovasjon skal oppnås blant annet gjennom forsterket 
sentral og lokal tilpasset infrastruktur, i tillegg spesifikk prosjektstøtte gjennom 
konkurranseutsatte midler med forankring i styrevedtatt strategi. Økt ressursbruk er en 
forutsetning og dette må først og fremst oppnås gjennom vekst i de eksterne midlene som i dag 
utgjør cirka 20 % av forskningsfinansieringen. Forskningsmiljøene i helseforetakene må være i 
stand til å tiltrekke seg eksterne midler både fra nasjonale og internasjonale kilder. Støtte til EU-
søknader forutsetter sterke lokale fagmiljøer og en velutviklet infrastruktur for forskning, samt 
administrativ kapasitet for å drive multinasjonale prosjekter.   

 

2.5 Økonomiske planforutsetninger 
 

Fortsatt en krevende ressurssituasjon  
Det forventes fortsatt krav til økt effektivisering av spesialisthelsetjenesten, blant annet gjennom 
videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i de årlige 
statsbudsjettene. Samlet sett forventes det ikke realvekst i ressurstilgangen til 
spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over kompensasjon for marginalkostnader som 
følge av aktivitetsvekst.  

Vekst i aktivitet er begrunnet i endring i befolkningens størrelse og sammensetning, medisinsk 
utvikling inklusive ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og krav 
og forventning om kortere ventetid. 

I årene fremover vil det også være behov for økt innsats innen forskning og utvikling og økte 
investeringer i IKT-løsninger, bygg, vedlikehold og medisinskteknisk utstyr. Når det innenfor de 
gitte rammene skal genereres positive resultater for å skape handlingsrom for investeringer, 
betinger dette i sum mer effektiv bruk av ressursene. 

I tidligere økonomiplaner har styret lagt opp til at foretaksgruppens resultat minst bør utgjøre 2,5 
% av samlede inntekter (resultatgrad), for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom. 
Innmeldte økonomiplaner fra helseforetakene for perioden 2019-2022 viser at det er store 
variasjoner mellom helseforetakene når det gjelder beregnet resultatgrad, men for 
foretaksgruppen samlet ble det lagt opp til en resultatgrad på 1,7 % i 2022. Dette er på nivå med 
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foregående økonomiplaner. Foreløpige tall for 2018 tilsier en resultatgrad for foretaksgruppen 
samlet på 2,0 %. Dette tilsier at det fortsatt bør legges til grunn et mål om 2,5 % resultatgrad 
samlet for foretaksgruppen mot slutten av planperioden 2020-2023. 

Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisramme 
mellom de fire regionale helseforetakene. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. november 
2019. Dette vil eventuelt kunne gi omfordelinger mellom regionene fra tidligst 2021. 
 

Hva som fordeles i økonomisk langtidsplan 
Inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan omfatter faste inntekter, det vil si basisramme, 
midler til kvalitetsbasert finansiering, midler til forskning, til nasjonale kompetansetjenester og 
øvrige øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. 

Det er kun basisrammen som endres i økonomisk langtidsplan. Andre faste inntekter forutsettes 
gitt over hele perioden på 2019-nivå. Alle tall er i faste 2019-kroner, det vil si at det ikke er 
innarbeidet lønns- og prisvekst i perioden. Dette gjøres i de årlige budsjettene ut i fra 
forutsetninger i statsbudsjettet.  

Bevilgning til kvalitetsbasert finansiering (KBF) forutsettes uendret i økonomiplanperioden i 
forhold til 2019. KBF-midlene inngår i basisrammene. Det samme gjelder uttrekk og 
tilbakeføring av midler knyttet til ABE-reformen. 

ISF-refusjoner omfattes ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten og må budsjetteres av 
helseforetakene og sykehusene selv på bakgrunn av planlagt aktivitet. 

Planleggingsrammene for årene 2020-2023 er beregnet med utgangspunkt i inntektsrammer 2019 
med følgende endringer: 

• Omfordelinger som følge av oppdateringer i inntektsmodellen 
• Tildeling av forutsatte økte midler til aktivitetsvekst 
• Andre endringer, jf. omtale under 

 

Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
Formålet med inntektsmodellen er å fordele basisramme til sykehusområdene slik at de 
økonomisk settes i stand til å levere likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike 
behov og helseforetakenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. For å ta hensyn til 
pasientflyt mellom sykehusområdene har modellen også en mobilitetskomponent.  

Det er foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i modellen. 
Enkelte definerte forhold finansieres på siden av inntektsmodellen, men inngår like fullt i 
helseforetakenes basisrammer. Dette gjelder inntekter til finansiering av regionale 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern og TSB, definerte regionale kompetansetjenester og 
øvrige regionale og nasjonale funksjoner. Det er gjort en fornyet gjennomgang av disse 
forholdene i forbindelse med oppdateringen av inntektsmodellen. 

Det pågikk i 2017-2018 et eget prosjekt med videreutvikling av enkelte elementer i 
inntektsmodellen, jf. omtale i sak 021-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.  

I sak 102-2018 Budsjett 2019 – Fordeling av midler til drift og investeringer ble det implementert 
foreslåtte endringer fra prosjektet innen somatikk for følgende områder: 

• Volum og pris i abonnementet for nasjonale og regionale tjenester ved Oslo universitetssykehus HF. 
Volumet for inneliggende pasienter ble redusert fra 40,5 til 39,5 ISF-poeng per 1000 
innbygger. Volum for polikliniske konsultasjoner ble økt fra 2 til 3 ISF-poeng per 1000 
innbygger. 
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• Finansiering av aktivitet utover etablerte finansieringsordninger. Det ble innarbeidet omfordeling 
av inntekt for aktivitet utover etablerte finansieringsordninger ved Oslo 
universitetssykehus HF fra sykehusområdene Akershus, Vestre Viken og Østfold til Oslo 
sykehusområde. 

I styresak 102-2018 ble det også omtalt videre arbeid med andre problemstillinger i 
inntektsmodellprosjektet med mulig innarbeidelse i planforutsetningene for økonomisk 
langtidsplan 2020-2023, herunder:  

• Psykisk helsevern og TSB 
o Storbykomponenten 
o Ambulante tjenester 

• Somatikk: 
o Struktur 

• Inntektsfordeling internt i Oslo sykehusområde 
 

• Psykisk helsevern og TSB 
Det er gjort analyser og vurderinger vedrørende storbykriteriet innen psykisk helsevern og TSB, 
samt om utviklingen innen ambulante tjenester medfører behov for endringer dagens 
modellellement. 

Analysene har gitt et forslag til et nytt kriteriesett, men som i tilsvarende prosjekt i 2009 og 2012 
forklarer ikke kriteriesettet kostnadsnivået i Oslo sykehusområde og gir store omfordelinger av 
inntekt. Ved tidligere prosjekt og i dagens kriteriesett er dette håndtert gjennom et eget 
storbykriterium, «innbyggertall kvadrert». Et storbykriterium er understøttet av litteratur som 
indikerer at forekomsten av alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet er større i store byer. 
Inkluderingen av dette vil reduserte omfordelingen av midler ut av Oslo sykehusområde. Helse 
Sør-Øst RHF ser behov for ytterligere arbeid med å framskaffe data og analysegrunnlag før en 
eventuell anbefaling om å endre inntektsmodellelementene for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling kan legges fram for styret. 

Det er et uttalt mål at inntektsmodellen skal understøtte gode og likeverdige helsetjenester i 
regionen i tråd med «sørge for»- ansvaret. Dette vil være førende, også om resultater tilsier 
omfordelinger.  

Det vises også til det nasjonale utvalget, jf. omtale over, som skal gjøre analyser på nasjonalt nivå. 
Kunnskap og informasjon fra dette arbeidet vil være viktig innspill i vurderinger av den 
framtidige inntektsfordelingsmodellen i Helse Sør-Øst, herunder hvordan forekomst av sykdom i 
storbyer skal håndteres.  

Det er på nåværende tidspunkt ikke funnet grunnlag for å endre håndteringen av ambulante 
tjenester i inntektsmodellen, men det vil være naturlig å se nærmere på dette når det senere skal 
gjøres vurderinger av den regionale inntektsmodellen. 
 

• Somatikk – struktur 

Dagens kompensasjon for avstand og struktur i kostnadskomponenten er basert på tidligere 
analyser som viste at liggetiden øker for pasienter med lang avstand til sykehus. Som en følge av 
samhandlingsreformen (kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter) og øvrige 
driftstilpasninger er liggetiden redusert. På bakgrunn av dette ble sammenhengen mellom 
liggetider og reiseavstander analysert på nytt. Konklusjonen er at avstander i lav eller ingen grad 
påvirker liggetidene. Isolert sett trekker dette i retning av at dagens strukturkompensasjon i 
kostnadskomponenten skal avvikles. 
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I etterkant av samhandlingsreformen har Regjeringen gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan 
2016-2019 pekt på nødvendigheten av å videreføre akuttvirksomhet ved enkelte sykehus med lavt 
befolkningsgrunnlag. Det siktes derfor på at strukturkomponenten i sin nåværende form erstattes 
av et element som gir kompensasjon til sykehus som etter Nasjonal helse- og sykehusplan må 
opprettholde akuttkirurgisk beredskap for et lite opptaksområde. 

Administrerende direktør ser i likhet med problemstillingen for inntektsfordelingen innen psykisk 
helsevern og TSB, jf. avsnitt over, behovet for å avvente innstillingen fra det nasjonale utvalget 
som ser på fordelingen mellom regionene, før det gjøres endringer i strukturkomponenten. 
Eventuelle endringer blir dermed tidligst innarbeidet i forbindelse med økonomisk langtidsplan 
2021-2024. 
 

• Inntektsfordeling internt i Oslo sykehusområde 

Det er igangsatt et prosjekt for gjennomføring av tidligere vedtatte endringer i oppgavedeling i 
Oslo sykehusområde, jf. styresak 052-2016. Det skal innen utgangen av 2019 være identifisert og 
påbegynt arbeid med oppgaveendringer innen ytterligere fagområder. Målet er at Diakonhjemmet 
Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus skal øke egendekningen innen somatikk og psykisk 
helsevern, og dermed i større grad kunne ivareta lokalsykehusfunksjoner for egne 
opptaksområder. Med dagens finansieringsmodell for Oslo sykehusområde vil det være 
utfordrende å beregne sykehusenes endring i faste inntekter som følge av endringer i 
oppgaveansvar. En inntektsmodell vil fordele inntekter til sykehusene etter relativ andel av 
ressursbehov som følge av demografiske og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen og 
ulik kostnadsstruktur.  

Det foreslås å innføre prinsippene for den regionale inntektsmodellen for modellelementet 
somatikk i Oslo sykehusområde som en planforutsetning for økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
Endelig beslutning om innføring vil først kunne tas etter nærmere dialog med de berørte 
helseforetak/sykehus og dette vil fremmes som del av styresak om Økonomisk langtidsplan 
2020-2023 for Helse Sør-Øst som vil bli forelagt styret 20. juni 2019. 

Pasientmobilitet internt i Oslo sykehusområde planlegges håndtert gjennom et 
gjestepasientoppgjør tilsvarende 100 % av ISF-pris. Som følge av den utstrakte oppgave- og 
funksjonsfordelingen i Oslo sykehusområde avviker oppgjøret fra det ordinære løpende 
oppgjøret ellers i regionen på 80 % av ISF-pris. Det vil bli gjort vurderinger knyttet til metode for 
avregning av faktisk aktivitet slik at risiko for høy variabilitet i inntektsgrunnlaget reduseres og det 
skal være særskilt dialog med de berørte helseforetak/sykehus om dette. 

Det planlegges i tillegg korrigeringer i inntektsfordelingen til Diakonhjemmet Sykehus og 
Lovisenberg Diakonale Sykehus knyttet til henholdsvis funksjon innen revmakirurgi ved 
førstnevnte og fravær av akuttkirurgi ved sistnevnte.  

Innføringen av prinsippene for den regionale inntektsmodellen internt i Oslo sykehusområde vil 
medføre omfordeling av inntekt mellom sykehusene. En av årsakene til dette er 
befolkningsutviklingen i Oslo, hvor Lovisenberg Diakonale Sykehus har fått en større andel av 
befolkningsansvaret i sykehusområdet. Dette medfører at særlig Diakonhjemmet Sykehus vil få 
en omstillingsutfordring ved innføring av den regionale inntektsmodellen. Det legges derfor opp 
til at Diakonhjemmet Sykehus som en planforutsetning tildeles omstillingsmidler i 2020 og 2021. 

Det vil bli gjort vurderinger av omstillingsutfordringene inn mot styresak om Økonomisk 
langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst som vil bli forelagt styret 20. juni 2019 og i forbindelse 
med utarbeidelse av endelige budsjettforutsetninger for 2020. Dette må blant annet ses i lys av 
arbeidet med endret oppgave- og funksjonsfordeling i sykehusområde som vil pågå i 2019. Det 
regionale helseforetaket vil også følge med på hvilke konsekvenser endrede prinsipper for 
inntektsfordelingen gir for de tre sykehusene/helseforetaket i hovedstaden og håndtere eventuelle 
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uheldige vridningseffekter dersom det er behov for det. Vurderingene vil skje i dialog med de 
berørte helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde. 
 

• Nye opptaksområder 

Ansvaret for spesialisthelsetjeneestetilbudet for befolkningen knyttet til Kongsvinger sykehus ble 
overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF fra 1. februar 2019. Det 
er i basisrammen for 2019 innarbeidet 11/12 effekt av endring i faste inntekter mellom de to 
sykehusområdene. I modell 2020 fremkommer 1/12 effekt av overføringen gjennom en positiv 
effekt for Akershus sykehusområde og en negativ effekt for Innlandet sykehusområde.  

Det er foreløpig ikke besluttet opptaksområdetilhørighet for nye kommuner etter 
kommunesammenslåinger med virkning fra 1. januar 2020. Dette gjelder sammenslåing av Sande 
og Holmestrand til nye Holmestrand kommune og sammenslåing av Røyken, Hurum og Asker til 
nye Asker kommune. Det planlegges at dette vil fremmes som del av styresak om Økonomisk 
langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst som vil bli forelagt styret 20. juni 2019. 

I framskriving av inntektsrammer i perioden etter 2023 tas det høyde for overføring av bydelene 
Alna, Grorud og Stovner fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF 
med overføring av Alna i 2029 og Grorud og Stovner i 2034. 
 

Ordinær oppdatering av datagrunnlag i inntektsmodellen 

Befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå fra juni 2018 viser en reduksjon i 
befolkningen i Helse Sør-Øst sammenlignet med tilsvarende framskriving i 2016. Det er en 
reduksjon i alle sykehusområder, men Oslo sykehusområde har en relativt sett større reduksjon 
enn de øvrige sykehusområdene. Dette betyr at Oslo sykehusområde får en reduksjon i sin andel 
av befolkningen i Helse Sør-Øst sammenlignet med modelloppdateringen for 2019. 
Befolkningsframskrivingen påvirker behovskomponenten i inntektsmodellen for 2020 og 
forklarer hovedsakelig modelleffektene i årets oppdatering. 

Sykehusområdenes bruk av private leverandører som har avtale med Helse Sør-Øst RHF 
avregnes i inntektsmodellen som hovedregel etter tre-års gjennomsnittlig forbruk. Det historiske 
forbruket skal predikere forbruket inn i neste budsjettår. I 2018 er det endringer i avtalene både 
innen TSB, psykisk helsevern og somatikk.  

Innen TSB er det et redusert forbruk som følge av redusert kjøp fra Borgestadklinikken i 2018. 
Det er inngått tilleggsavtaler med tre andre leverandører, men på grunn av sen oppstart av 
tilbudet i 2018 er det ikke tilgjengelig aktivitetstall som godt nok predikerer en eventuell endring i 
forbruksmønster mellom sykehusområdene. Avregningsmetodikken med tre-års gjennomsnitt er 
foreløpig videreført i økonomisk langtidsplan. Det vil bli gjort en ny vurdering av avregningen i 
forbindelse med budsjett 2020 når aktivitetstall fra 2. tertial 2019 foreligger. 

Prosjektet «Raskere tilbake» ble avviklet i 2017. Helseforetak og sykehus ble tildelt basismidler for 
å bygge opp egne tilbud innen muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Helse Sør-Øst RHF 
ble i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å videreføre kjøp av 
helsetjenester fra private tilbydere, og det ble inngått tilleggsavtaler for kjøp av helsetjenester 
innen arbeid og helse. Det er innarbeidet en avregning av dette kjøpet i inntektsmodellen for 
2020. Tilleggsavtaler innen somatikk avregnes 100 % etter forbruk. Tilleggsavtalene innen psykisk 
helsevern avregnes i modell 2020 med 50 % etter forbruk og 50 % etter behov. Dette er 
avvikende fra øvrige kjøp som avregnes med 70 % etter forbruk og 30 % etter behov. 
Helseforetakene arbeider fortsatt med å etablere egne tilbud, og det vurderes at forbruket for 
2018 ikke er representativt for framtidig bruk. Det vil bli gjort en ny vurdering av avregningen i 
forbindelse med budsjett 2020 når aktivitetstall fra 2. tertial 2019 foreligger.  
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Avtalen med LHL-klinikken Gardermoen er endret og det er overført aktivitet til Oslo 
universitetssykehus HF innen hjertekirurgi. All aktivitet i regionen knyttet til denne behandling 
utføres nå ved Oslo universitetssykehus HF. Dette er i inntektsmodellen hensyntatt i de 
historiske grunnlagsdataene som benyttes i avregningen av kjøp fra private leverandører innen 
kirurgi. Det er gjort nye analyser av volumet i abonnementet. Analysene tilsier at volumet i 
abonnementet for inneliggende pasienter skal økes fra 39,5 til 40,5 ISF-poeng per 1000 innbygger 
som følge av overføringen av aktivitet. Det er lagt til grunn en slik økning i oppdateringen av 
inntektsmodellen. 
 

Pensjon 

Oppdaterte beregninger fra januar 2019 viser en økning i pensjonskostnaden for 2019 i forhold 
til hva som ligger til grunn i budsjett 2019. Tidligere år er det i planforutsetningene forskuttert at 
denne endringen håndteres i basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF i revidert 
nasjonalbudsjett. I 2019 vil det innføres ny offentlig tjenestepensjon. Planendringen av dette vil 
innarbeides i pensjonskostnaden for 2019. Tallfesting av planendringen er under utarbeidelse, 
men det ligger an til at pensjonskostnaden i 2019 vil bli lavere enn det som fremgår av oppdaterte 
beregninger i januar. Vedtak i Stortinget forventes å skje i juni 2019, og oppdaterte tall vil 
foreligge til høsten. 

På grunn av usikkerheten i samlet endring i pensjonskostnaden for 2019, foreslås det å legge 
budsjett 2019 til grunn i planforutsetning for økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
Helseforetakene må med utgangspunktet i dette kostnadsnivået justere sine kostnadsanslag i 
planperioden i tråd budsjetterte endringer i bemanningen.  

 

Samlet effekt av oppdatering av inntektsmodellen 

Samlet sett, dvs. sum av alle oppdateringer og endringer i inntektsmodellen, gir dette følgende 
årlige omfordelinger per sykehusområde i perioden, tall i millioner 2019-kroner: 

 
Tabell 1. Omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2020-2023 i millioner kroner  

Årsaken til den store endringen i sykehusområdene Innlandet og Akershus i 2020 skyldes 
overføringen av Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde.  

 
Midler til økt aktivitet 
Det bevilges årlig midler i statsbudsjettet til å finansiere aktivitetsvekst, blant annet som følge av 
økt befolkning og endret befolkningssammensetning. Som et realistisk, men likevel konservativt 
anslag, foreslås en videreføring av forutsetningen om midler til aktivitetsvekst fra forrige 
økonomiske langtidsplan. Det vil si en økt bevilgning på 450 millioner kroner hvert år i perioden 
2020-2023.  

Den faktiske fordelingen av disse midlene mellom Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene/sykehusene avventes til den årlige budsjettbehandlingen. Da er  beløpets 

Sykehusområde 2020 2021 2022 2023
Akershus 127 28 24 18
Innlandet -67 -30 -29 -29
Os lo -107 44 46 51
Sørlandet 15 -3 -4 -6
Telemark og Vestfold 12 -24 -23 -23
Vestre Viken 21 -12 -9 -8
Østfold -2 -3 -3 -3
I a l t 0 0 0 0
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størrelse klart og det foreligger nærmere vurdering av behov for regionale midler. Inntil videre 
fordeles midlene, som en planforutsetning, med 300 millioner kroner til 
helseforetakene/sykehusene og 150 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF i 2020. Fra 2021 
tildeles ytterligere 100 millioner kroner til helseforetakene/sykehusene. 

Tabell 2 viser den faktiske fordelingen i budsjettet for 2018 og 2019 av disse midlene, samt 
forslaget til fordeling av økte midler i økonomiplanperioden: 

 
Tabell 2. Midler til økt aktivitet. Fordeling i 2018 og 2019 og forutsatte midler 2020-23.  Millioner kroner 

De økte midlene til sykehusområdene er fordelt i henhold til behovsandeler innen de enkelte 
tjenesteområdene. 

Økte midler til Helse Sør-Øst RHF vil bli disponert til å bygge opp regionale likviditets- og 
resultatbuffere i 2020, samt til forventede økninger i nasjonale satsninger mm. Fra 2020 er det 
derfor som en planforutsetning avsatt 600 millioner kroner i regional buffer. Det vil i tillegg 
budsjetteres med et årlig overskudd på 200 millioner kroner i det regionale helseforetaket.  

 
Andre inntektsrammeforutsetinger 

• Oslo universitetssykehus HF- inntektsstøtte pensjon  
Oslo universitetssykehus HF fikk i budsjett 2019 en inntektsstøtte på 30 millioner. Foreløpige 
pensjonsberegninger av pensjonskostnaden i 2019 gir ikke grunnlag for å videreføre denne 
inntektsstøtten i 2020.  

Det foreslås at støtten trekkes ut, og midlene tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF. 

• Oslo universitetssykehus HF- korrigering av økonomiske konsekvenser ved 
overføring av Kongsvinger 

Basisrammen til Oslo universitetssykehus HF reduseres med 11,5 millioner kroner som følge av 
for høy overføring av inntekter i basisrammen i budsjett 2019. Midlene tilbakeføres Helse Sør-
Øst RHF. 

• Sykehuset Telemark HF -  inntektsstøtte til etablering av eget rustilbud 
Sykehuset Telemark HF ble tildelt 33 millioner kroner i budsjett 2018, hvorav 31 millioner kroner 
i to-årig støtte til driftskostnader og to millioner kroner til etableringskostnader. Bevilgning til 
dekning av driftskostnader ble videreført i budsjett 2019 med 31 millioner kroner. 

Det foreslås at støtten trekkes ut fra 2020, og midlene tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF. 

• Sykehuset Innlandet HF- omstillingsutfordring  ved overføring av Kongsvinger 
sykehus 

Sykehuset Innlandet HF ble tildelt 100 millioner kroner i budsjett 2019 for å håndtere 
omstillingsutfordringen ved redusert inntektsnivå som følge av overføringen av Kongsvinger 
sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF fra 1. februar 2019.  

Helse Sør-Øst RHF vil vurdere et eventuelt behov for inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF i 
forbindelse med budsjett 2020.  

  

2020 2021 2022 2023
Helseforetak og sykehus 455 432 300 400 400 400
Helse Sør-Øst RHF 150 150 150 50 50 50
I alt, sum bevilgning 605 582 450 450 450 450

Økonomisk langtidsplan

Fordelt i 
budsjett 2019

Fordelt i 
budsjett 2018

Midler til økt aktivitet 
(mill. kroner)
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• Sykehuset Innlandet HF- midlertidig inntektsstøtte for redusert bruk av Fekjær 

Sykehuset Innlandet HF ble tildelt seks millioner kroner i budsjett 2019 som følge av at redusert 
bruk av Fekjær psykiatriske senter.  

I modell 2020 avregnes Sykehuset Innlandet HF for predikert bruk i 2020 basert på nye 
aktivitetstall. Det foreslås derfor å trekke ut støtten til Sykehuset Innlandet HF fra 2020, og 
midlene tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF.  

• Sykehuspartner HF- inntektsrammeforutsetninger  
Sykehuspartner HF tildeles 100 millioner kroner i basisramme som planforutsetning i hvert av 
årene 2020-2023. Tildelingen reduseres til 85 millioner kroner i 2024 og 2025 og trekkes ut i 
2026. Bevilgningen skal gå til å dekke inn akkumulerte negative resultater som følge av 
infrastrukturmodernisering, jf. omtale i punkt 2.9. 

• Sunnaas sykehus HF - inntektsrammeforutsetninger  
Sunnaas sykehus HF er i oppdrag- og bestillerdokumentet for 2019 gitt krav om økt aktivitet uten 
tildeling av økte økonomiske midler. Som del av arbeidet med utvikling av regional 
inntektsmodell, jf. sak 021-2017, er det gjort innledende analyser for å belyse faktagrunnlaget for 
de årlige budsjettbevilgningene til Sunnaas sykehus HF. Det er i den forbindelse ikke kommet 
fram informasjon som gir grunnlag for å justere inntektsrammen til Sunnaas sykehus HF. 
Finansiering av Sunnaas sykehus HF vil bli vurdert i lys av vedtatt Regional utviklingsplan og 
etter en samlet vurdering av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst. Det foreslås derfor at: 

• Forutsetningen i budsjett 2019 om økt aktivitet uten tildeling av midler til aktivitetsvekst 
videreføres i planleggingsrammene for 2020 og i økonomisk langtidsplan 2020-2023 

• Det gjøres nye vurderinger av behovet for vekstmidler når den samlede vurderingen av 
rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst er avsluttet, senest i forbindelse med budsjett 
2020. 

 
• Private ideelle sykehus uten opptaksområde 

Det er på det nåværende tidspunkt ikke gjort vurderinger som gir grunnlag for å endre 
inntektsrammeforutsetningen til de private ideelle sykehusene. Det legges derfor til grunn en 
videreføring av de tre private ideelle sykehusenes inntektsrammer 2019, justert for midler til økt 
aktivitet. Det vil bli foretatt en ny vurdering av inntektsrammeforustetningene for disse 
sykehusene inn mot budsjett 2020. 

Martina Hansens Hospital og Betanien Hospital fikk i 2018 en negativ grupperingseffekt i ISF-
ordningen. De ble derfor kompensert henholdsvis 20 millioner kroner og ni millioner kroner i 
2018.  I sak 102-2018 Budsjett 2019 – Fordeling av midler til drift og investeringer ble det foreslått at 
kompensasjonen skulle trappes ned over to år med 2019 som første år i nedtrappingsperioden. 
Nedtrappingen videreføres i planforutsetningene for ØLP 2020-2023 med et nedtrekk i 
kompensasjonen i 2020 i henhold til plan, før kompensasjonen trekkes ut fra 2021. 
 

• Håndtering av midler til overført finansieringsansvar for legemidler 
De regionale helseforetakene er tillagt finansieringsansvaret for legemidler til behandling av 
sjeldne sykdommer fra 1. februar 2019. Legemiddelgruppen er lite homogen og kjennetegnes av å 
ha få brukere. I tillegg overføres legemidler til behandling av veksthormonforstyrrelser. 

Som en budsjettforutsetning for 2019 er tildelte midler budsjettert hos Helse Sør-Øst RHF og 
fordeles til helseforetakene løpende etter faktiske kostnader. Prinsippet er valgt for å redusere 
risiko for utilsiktede økonomiske effekter mellom sykehusområdene. 
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I alt er det 552,6 millioner kroner som er forutsatt å finansiere kostnadene knyttet til disse 
legemidlene i Helse Sør-Øst. Disse midlene fordeles foreløpig ikke på helseforetak og sykehus i 
planforutsetningene for 2020-2023. 

• Regionale kompetansetjenester 
Det arbeides med en gjennomgang av de økonomiske rammebetingelsene for regionale 
kompetansetjenester. Denne gjennomgangen er ikke avsluttet, og Helse Sør-Øst RHF vil komme 
tilbake til saken i forbindelse med styrets behandling av budsjettet for 2020. 

• Redusert apotekavanse 
Helse Sør-Øst RHF fikk i Oppdragsdokument 2019 et trekk i basisrammen på 7,8 millioner 
kroner som følge av at reduksjon i apotekavansen vil føre til reduserte kostnader for helseforetak 
og sykehus i 2019. Reduksjonen ble håndtert i Helse Sør-Øst RHF i budsjett 2019. I 
planforutsetningene for 2020 fordeles trekket i basisrammen til helseforetak og sykehus etter 
andel av økte aktivitetsmidler i somatikk. 

 
Økonomiske planleggingsrammer i perioden 
Tabell 3 under viser planforutsetninger for sum faste inntekter per år i perioden, fordelt på 
sykehusområder, private ideelle sykehus uten definert opptaksområde, Sykehuspartner HF og 
Helse Sør-Øst RHF, tall i millioner 2019- kroner: 
 

 
 Tabell 3. Planleggingsrammer 2020-2023. Millioner kroner 
 
Dette er planleggingsrammer som skal legges til grunn for budsjettprosessen inn mot 2020 og 
videre for hele planperioden. Det tas forbehold om at det kan bli justeringer av disse rammene ut 
over det som følger av Prop.1S (2019-2020). 
 

2.6 Investeringer og økonomisk handlingsrom 
Det er omfattende investeringsplaner i foretaksgruppen. For å skape økonomisk handlingsrom til 
nødvendige investeringer er det viktig å nå resultatmålene slik at investeringsprosjekter kan 
realiseres innenfor de økonomiske rammene som er gitt.  

Det er nødvendig å prioritere mellom investeringsprosjekter ut i fra regionale og 
foretaksspesifikke behov. Det regionale helseforetaket har en viktig rolle ved at den etablerte 
finansieringsmodellen for investeringer gjør at regionen kan gjennomføre større prosjekter 
tidligere enn om hvert enkelt helseforetak skulle finansiere dette selv. I tillegg bidrar dette til 
sentral koordinering og finansiering av regionale, standardiserte prosjekter som for eksempel 
felles IKT-løsninger. Dette vil over tid sørge for en effektiv regional samhandling som vil ha 
positive effekter på kvalitet og økonomi. 

2020 2021 2022 2023
Akershus  SO 6 537 6 713 6 809 6 900 6 986 11,8 % 12,2 %
Innlandet SO 5 064 4 927 4 946 4 966 4 985 9,1 % 8,7 %
Os lo SO 15 571 15 544 15 639 15 738 15 869 28,1 % 27,7 %
Sørlandet SO 4 300 4 346 4 385 4 423 4 459 7,7 % 7,8 %
Telemark og Vestfold SO 5 520 5 542 5 574 5 606 5 639 9,9 % 9,8 %
Vestre Viken SO 5 743 5 808 5 856 5 907 5 958 10,3 % 10,4 %
Østfold SO 4 040 4 069 4 109 4 148 4 188 7,3 % 7,3 %
Private ideel le sykehus  uten definert 
opptaksområde 309 300 295 298 301 0,6 % 0,5 %
Sykehuspartner HF 2 100 100 100 100 0,0 % 0,2 %
Helse Sør-Øst RHF 8 405 8 593 8 679 8 756 8 806 15,1 % 15,4 %
I a l t 55 491 55 941 56 391 56 841 57 291 100,0 % 100,0 %

Økonomiplan 2020-2023 Andel  2019Buds jett 2019
Sum faste inntekter

Andel  2023
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Finansiering av investeringer 
Helseforetakene får i sine oppdrags- og bestillingsdokument fra Helse Sør-Øst RHF tildelt en 
samlet basisramme. Det er opp til helseforetakene å disponere denne basisrammen til drift og 
investeringer. Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive resultater 
i drift. I planperioden skal gjeldende likviditetsstyringsprinsipper i henhold til vedtatt 
finansstrategi etterleves. 

Helseforetakene må i større grad bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive 
resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. 
Forutsetninger om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal 
avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-
Øst RHF i forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning. 

Styret vil i styremøtet i april bli forelagt en egen sak vedrørende oppdatert finansstrategi i Helse 
Sør-Øst. Det vil bli foreslått å endre reglene for finansiell leasing i foretaksgruppen. Som en 
planforutsetning skal det reserveres regional likviditet til periferiutstyr i Sykehuspartner HF, og 
dagens praksis med leasing avvikles. De øvrige helseforetakene skal ikke budsjettere med nye 
finansielle leasingavtaler ut over en maksimalgrense for leasingbetalinger på 0,2 % av 
helseforetakets samlede inntekter. Enkelte større leasingavtaler, for eksempel knyttet til 
bygninger, kan godkjennes etter søknad til Helse Sør-Øst RHF. 

Større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på over 500 millioner kroner kan delfinansieres ved 
lån fra Helse- og omsorgsdepartementet med inntil 70 %. Helse- og omsorgsdepartementet tilbyr 
regionene å søke lån basert på kostnadsrammen P85-estimat. Styringsrammen for 
investeringsprosjektene er uavhengig av finansieringen, og investeringsprosjektene i 
foretaksgruppen skal fortsatt styres etter forventet prosjektkostnad med P50-estimat som en 
planforutsetning.  

Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi fremgår av sak 080-2018 Delstrategi for Eiendomsvirksomheten i 
Helse Sør-Øst og er også forankret i Regional utviklingsplan 2035. Regionalt prioriterte investeringer 
omfatter byggeprosjekter over 100 millioner kroner og regionale IKT-satsninger. Dette innebærer 
at det enkelte helseforetak forutsettes å foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til 
vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av bygningsmassen, medisinskteknisk utstyr mv. 
innenfor tilgjengelige likviditet. 

Foretaksgruppen har årlig om lag 3,8 milliarder kroner tilgjengelig i fri likviditet ved et resultat i 
balanse. Disse midlene disponeres til avdrag på lån, finansiering av regionalt prioriterte prosjekter 
og til helseforetakenes lokale investeringsformål. Bevilgninger av regionale midler til 
investeringsformål gjøres av styret i forbindelse med det enkelte årsbudsjett. Prinsippene for 
fordeling av likviditet til helseforetakenes lokale investeringsformål er basert på størrelse målt 
som andel av faste inntekter. 

 
Regionalt prioriterte prosjekter i økonomisk langtidsplan 
Regionalt prioriterte prosjekter videreføres i tråd med sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019–
2022. Dette omfatter en videreføring av igangsatte prosjekter og prosjekter som er prioritert som 
regional satsing. 
Følgende prosjekter er vedtatt og har fått lån på statsbudsjettet: 

• Sykehuset i Vestfold HF: Tønsbergprosjektet, jf. sak 044-2014 og sak 009-2017 
• Sørlandet sykehus HF: Nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, jf. sak 055-2016 
• Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jf. sak 054-2016, sak 006-2017 og sak 017-

2019  
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• Oslo universitetssykehus HF: 
o Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet, jf. sak 053-2016, sak 071-2017. Skisseprosjekt 

protonsenter ble godkjent i sak 116-2018 og prosjektene samordnes.  
o Ny regional sikkerhetsavdeling, jf. sak 053-2016 og sak 070-2017. Forprosjekt har 

blitt utsatt i påvente av reguleringsplan, jf. sak 010-2018. 
o Oslo universitetssykehus HF: Vedlikeholdsprosjekt (lukking av tilsynsavvik og 

myndighetspålegg), jf. sak 045-2015. 

Følgende prosjekter er i konseptfase: 
• Oslo universitetssykehus HF: Videreutvikling av Aker og Gaustad etappe 1, jf. sak 006-

2019 og sak 053-2018. 
• Sykehuset Telemark HF: Utvikling av somatikk Skien, jf. sak 055-2018. 
• Akershus universitetssykehus HF: Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på 

Nordbyhagen, jf. sak 054-2018. 

Det er gitt prioritet til enkelte nye prosjekter i økonomisk langtidsplan 2019-2022, jf. sak 052-
2018: 

• Sykehuset Innlandet HF: Nytt Mjøssykehus   
• Videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2 
• Stråle-/somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF 
• Akuttbygg ved Sørlandet sykehus HF 
• Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF 

Videreføring av disse prosjektene vil vurderes som del av økonomisk langtidsplan 2020-2023.   
I tillegg kommer utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF som er et mindre 
byggeprosjekt.  

Videre gjennomføres det større investeringsprosjekter innenfor IKT som er prioritert: 
• Sykehuspartner HF: IKT-investeringer i Helse Sør-Øst, jf. sak 007-2019 
• Regional IKT-prosjektportefølje  

Flere helseforetak i regionen arbeider med planer for nybygg ut over prosjektene prioritert i 
økonomisk langtidsplan for 2019-2022. Ved behandling av økonomisk langtidsplan for 2020-
2023 vil eventuelle nye regionale prioriteringer knyttet til investeringsprosjekter innarbeides og 
tilpasses økonomisk handlingsrom. 

 
Status inn mot økonomisk langtidsplan 2020-2023 
I 2018 har foretaksgruppen i henhold til foreløpig regnskap et positivt resultat i størrelsesorden 
1,75 milliarder kroner. Resultatet for 2018 innebærer et positivt resultatavvik i forhold til budsjett 
og gir derfor en bedre inngang til økonomisk langtidsplan 2020-2023 enn forutsatt i økonomisk 
langtidsplan 2019-2022. Det positive resultatet i 2018 ligger i hovedsak i Helse Sør-Øst RHF.  

Helse Sør-Øst RHF må finansiere helseforetak med underskudd ved bruk av driftskredittrammer, 
og det påvirker den regionale likviditeten negativt. Videre indikerer resultatene i 2018 at det er 
utfordrende for helseforetakene å realisere en resultatutvikling som er lagt til grunn i tidligere 
økonomiske langtidsplaner.  
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Det vil være risiko og usikkerhet knyttet til forutsetningene i økonomisk langtidsplan som kan 
påvirke fremtidig resultatutvikling. Foretaksgruppen har videre ambisjoner og planer om å 
gjennomføre betydelige investeringsprosjekter i og etter økonomiplanperioden, og det vil være 
nødvendig å innarbeide et tilstrekkelig finansielt handlingsrom for å kunne håndtere endringer 
mot økonomisk langtidsplan. I tillegg til tidligere nevnte resultatbuffer, ble det også innarbeidet 
en investeringsbuffer på 200 millioner kroner per år i perioden 2019-2022. Det ble planlagt med 
en nedre likviditetsmessig sikkerhetsgrense på 1 milliard kroner for hele langtidsperioden. 
Nivåene for resultat- og investeringsbuffer videreføres i økonomisk langtidsplan 2020-2023, 
sammen med sikkerhetsgrensen for likviditet. 

 
Investeringsordningene for sykehus 
Det ble i statsbudsjettet for 2018 etablert ny rentemodell for nye prosjekter som bevilges lån fra 
2018. Dette innebar at helseforetakenes rentevilkår for nye lån til store byggeprosjekter økte med 
om lag ett prosentpoeng i forhold til tidligere rentebetingelser. I regjeringserklæringen av 2019 
omtales det imidlertid at regjeringen vil legge bedre til rette for investeringer i sykehusbygg og ny 
teknologi gjennom å vurdere endringer i investeringsordningene for sykehus, herunder lengre 
nedbetalingstid, rentebetingelser og låneordningen. 

 

2.7 Medisinskteknisk utstyr 
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan 2019-2022 rapporterte helseforetakene at 
gjennomsnittlig alder på utstyrsparken var 9,5 år ved årsskiftet 2017/2018. Dersom beregningen 
gjøres som et verdivektet gjennomsnitt hvor dyrt utstyr teller mest, var gjennomsnittet 8,4 år. 
Helseforetakenes plan var å gjennomføre tilstrekkelig investeringer til å redusere 
gjennomsnittsalderen i regionen til under ni år gjennom planperioden 2019-2022. 

Jf. tidligere etablert grensedragning mellom regionale og lokale prioriteringer slik de er omtalt i 
sak 093-2009 Økonomisk handlingsrom og utfordringsbilde i forhold til prioritering av investeringer i Helse Sør-
Øst, er det helseforetakenes ansvar å ivareta behovet for medisinsk teknisk utstyr. Det betyr at det 
er helseforetakenes egne investeringsmidler tilgjengelig fra drift, inklusive eventuelle positive 
økonomiske resultater, som er hovedkilden til finansiering av medisinskteknisk utstyr. 

For perioden 2020-2023 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger og prioritering av 
anskaffelsesbehovet i eget helseforetak og vise hvordan dette er innarbeidet i innspillet til 
økonomisk langtidsplan. Det skal vises hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på 
utstyrsparken, i tråd med etablerte krav om at det enkelte helseforetak utarbeider 
erstatningsplaner for utstyrsparken. 

 

2.8 Bygg og vedlikehold 
 
Revidert delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst 
Styret vedtok i sak 080-2018 revidert delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. Det 
overordnede målet for eiendomsvirksomheten er at eiendommene skal støtte opp om strategiske 
mål og strategisk utvikling i Helse Sør-Øst. 

I delstrategien for eiendomsvirksomheten for Helse Sør-Øst fokuseres det på krav til 
helseforetakene i ti punkter. Dette er til dels kjente krav, men gir tydeligere føringer innen 
følgende områder: 

• Vedlikehold 
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• Kostnadsregistreringer og rapportering 
• Digitalisering 
• Klima og miljø 

Innføring av husleie 
Helseforetakenes bygningsmasse representerer store verdier og er viktig for kjernevirksomheten. 
God eiendomsforvaltning krever langsiktig planlegging. De regionale helseforetakene skal i 2019 
arbeide videre med å legge til rette for en husleieordning med sikte på en mer effektiv 
arealutnyttelse og verdibevaring, jf. foretaksmøteprotokoll fra 15. januar 2019. Husleieordningen 
vil bygge på et felles sett av prinsipper slik at det blir mulig å sammenligne helseforetakene 
innbyrdes. 

De regionale helseforetakene skal i 2019 utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. 
Helseforetakene skal bidra i dette arbeidet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 

 
Vedlikeholdsplaner 
I arbeidet med økonomisk langtidsplan, årlig budsjettprosess og i løpende økonomiske 
disposisjoner må det være etablert regimer for behovsvurdering og prioritering slik at helhetlige 
vurderinger av behov for vedlikehold kan gjennomføres. Grunnlag for prioritering av større 
vedlikeholdsarbeider må inneholde vurderinger knyttet til bygningens alder, tilstand og 
funksjonalitet.  

Helseforetakene skal etablere langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner basert på 
tilstandsovervåkning og levesykluskostnader per bygg, samt krav i styringsparametere knyttet til 
teknisk minimumstilstand. Byggene tilstandsregistreres etter NS3424. Følgende skal legges til 
grunn: 

• I økonomisk langtidsplan skal det utarbeides en plan for forbedring av minimumstilstand 
for bygg. Midler til årlig vedlikehold for sykehusbygg skal budsjetteres tilsvarende 
etablerte standarder (fdv-nøkkel forvaltning, drift og vedlikehold). 

• Vedlikeholdsplanene skal føre til en forpliktende oppgradering av bygningsmassen til en 
tilstand som er tilstrekkelig god for gjeldende og planlagt bruk. 

• Vedlikeholdsplanene skal være tilstandsbaserte og utarbeides minimum for områder med 
delkomponentverdier 2 og 3 i henhold til NS3424. Tilstandsgrad 3 skal ikke forekomme, 
verken på delkomponent- eller aggregert nivå. 

• Der normbasert vedlikehold ikke er tilstrekkelig for å etablere forutsatt tilstandsgrad, må 
det etableres forslag til investeringsprosjekter tilpasset utviklingsplanen. Disse forslagene 
behandles etter samme kriterier som øvrige investeringer. 

• Vernede bygg skal vedlikeholdes og utnyttes på en god måte. 

I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner per kvadratmeter for hele 
bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. Kontering etter 
NS3454 med konverteringstilbakeføring til 2010, tyder på at bruk av midler til vedlikehold, samlet 
for ordinært og ekstraordinært vedlikehold, ikke ligger høyere enn 80 kroner per kvadratmeter. I 
tillegg oppgraderes bygningsmassen ved nybygg og total renovering. Helseforetakene har ulik 
tilstandsgrad for eide bygg og dermed ulikt behov for investeringer i eksisterende bygningsmasse.  
Midler som settes av må gjenspeile behovet. Samlet for alle helseforetak er det generelt et 
betydelig behov for økte investeringer til vedlikehold/utskifting. 
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2.9 IKT-området 
Planforutsetningen til økonomisk langtidsplan 2020-2023 er avstemt med gjennomføringsplan for 
den regionale IKT-porteføljen i 2019. Gjennomføringsplanen beskriver Helse Sør-Østs regionale 
arbeid med standardisering og digitalisering av arbeidsprosesser og teknologi. Arbeidet skal 
resultere i bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom 
aktørene i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger 
til moderne bruk av teknologi og innbyggernes muligheter for selvbetjening. 

Regional utviklingsplan 2035 angir retning for hvilke områder som skal prioriteres, og det arbeides 
nå med å konkretisere hva dette vil bety for utvikling av teknologi og e-helse i planperioden. 
Konkretiseringen av Regional utviklingsplan vil videreutvikles utover våren 2019. Regional 
utviklingsplan viser hvordan økt etterspørsel etter helsetjenester ikke kan dekkes inn ved økt 
bemanningsvekst alene, og at en må øke ressursbruk til teknologi og selvbetjening for å 
imøtekomme veksten i behov for helsetjenester i befolkningen 

Prioriteringskriteriene er oppdatert etter endringer i arbeidet med infrastrukturmodernisering i 
Sykehuspartner HF, gjennomgang av pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter, og Regional 
utviklingsplan 2035.  

Følgende prioriteringsrekkefølge er lagt til grunn for planarbeidet i perioden 2020-2023: 

1. Etablere en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter innføring av 
regionale og nasjonale løsninger 

2. Fullføre planlegging, utvikling og innføre påbegynte regionale løsninger 
3. Utvikle og effektivisere regional forvaltning hvor større andel av ressursene benyttes til 

forbedringstiltak i eksisterende løsninger 
4. Påbegynne modernisering av elektronisk pasientjournal og legge til rette for 

informasjonsdeling mellom aktørene i helsesektoren 
5. Realisere pasientens netthelsetjeneste gjennom innføring av nye innbyggertjenester 
6. Etablere og innføre mobile løsninger og understøtte kliniske arbeidsprosesser inkludert 

pasientlogistikk 
7. Ta i bruk teknologi for medisinsk avstandsoppfølging, inkludert medisinsk utstyr og 

velferdsteknologi 

Gjennomføring av IKT-investeringene skal bidra til forbedringer og gevinstrealisering innenfor 
følgende fem områder: 

• Bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenestene 
• Effektivisere helsetjenestene 
• Understøtte samhandling mellom alle parter som inngår i leveransen av helsetjenestene 
• Møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og realisere pasientens helsetjeneste, 

inkludert muligheter for selvbetjening, samvalg og medbestemmelse 
• Effektivisere regionale IKT-leveranser som grunnmur for videre utvikling 

De samlede regionale IKT-investeringene forutsettes som en planforutsetning på samme nivå 
som i fjorårets økonomiske langtidsplan, dvs cirka 1,7 milliarder kroner. De fleste store og viktige 
kliniske løsningene vil være tatt i bruk ved alle helseforetakene i løpet av perioden. Det blir derfor 
viktig å styrke den regionale forvaltningen av disse løsningene gjennom planperioden. Nasjonale 
prosjekter og gjennomførte regionale konseptutredninger vil resultere i nye prosjekter som inngår 
i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Planen er å gjøre hvert prosjekt mindre i størrelse, men 
at summen av investeringer holdes omtrent på samme nivå gjennom perioden. 
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Regionale programmer og prosjekter 
De strategiske programmene utgjør hovedsatsningen på fornying og modernisering av IKT-
porteføljen i Helse Sør-Øst. De strategiske programmene er basert på IKT-strategi, jf. styresak 
86-2015, som beskriver satsninger innen tre hovedprogrammer: 
 

• Regional klinisk løsning 
• Virksomhetsstyring 
• Regional IKT for forskning 

 
Regionale forbedringstiltak 
Det legges opp til en styrking av funksjonell forvaltning som følge av at flere løsninger 
overleveres fra prosjekt til forvaltning. Videreutvikling av disse løsningene vil hovedsakelig skje 
gjennom den regionale forvaltningen. 

Regional forvaltning består av forvaltningen av de regionale kliniske og administrative løsningene. 
Regionalt senter for klinisk IKT (RSKI) overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Helse Sør-
Øst RHF fra og med 1. mars 2019. Det pågår også et arbeid for å utvikle og samle informasjons-
forvaltningen (Master data management; MDM) som i dag skjer ulike steder i regionen knyttet til 
ulike IKT-løsninger. Dette arbeidet vil forbedre regional forvaltning og kan få konsekvenser for 
økonomisk langtidsplan allerede neste år. 
 

Nasjonale prosjekter 
Det vil i perioden bli gjennomført flere nasjonale prosjekter. Disse vil være i regi av Direktoratet 
for e-helse, Nasjonal IKT HF eller som samarbeidsprosjekter mellom regionene. Prosjektene er i 
ulike faser og de viktigste kjente prosjektene er modernisert folkeregister, digital patologi, 
legemiddelhåndtering inklusive pasientens legemiddelliste, IKT-løsning for AMK-tjenesten og 
data og dokumentdeling gjennom utvidelse av kjernejournal. 
 

Lokale IKT- investeringer  
I tillegg til de regionale IKT- satsningene foretar helseforetakene selv investeringer i lokale IKT-
løsninger. Disse investeringene finansieres av helseforetakene selv i en intern prioritering mot 
investeringer i bygg og MTU.  De lokale investeringene må avstemmes mot regionens IKT-
strategi, og det pågår en prosess for å forenkle og forbedre styringen av dette området. 
 
IKT i store byggeprosjekt  
I takt med aktiviteten i nye byggeprosjekt forventes det en økning i investeringer knyttet til IKT i 
store sykehusbygg (ikke-byggnær IKT) i planperioden.  
 
Sykehuspartner HF 
Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere tjenester innenfor IKT, HR og logistikk. Dette 
omfatter IKT-infrastruktur og drift og forvaltning av systemløsningene. Sykehuspartner HF har 
som oppgave å sørge for sikker, stabil og effektiv drift. Sykehuspartner HF skal sørge for å 
realisere stordriftsfordeler i forvaltningen av regionens IKT-løsninger og forbedre 
informasjonssikkerhet og personvern.  
 
Forutsigbarhet innen Sykehuspartner HFs tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en 
langsiktig og bærekraftig planlegging i foretaksgruppen.  
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I økonomisk langtidsplan 2019-2022 er følgende større endringer tilkommet det siste året og 
innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2020-2023: 

- Nytt program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)  
- Sikkerhetstiltak 
- Gjennomføring av flere store byggeprosjekt i Helse Sør-Øst som er under planlegging 
- Nye prosjekter og overføring av regional forvaltning og avtaler fra regional IKT-

prosjektportefølje 
 
Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak ved tjenestepriser. Planforutsetningene for 
Sykehuspartner HF fastsettes i forkant av helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan, 
da tjenesteprisutviklingen er en viktig forutsetning for helseforetakenes økonomiske langtidsplan. 
Sykehuspartner HF planlegger å innføre ny tjenesteprismodell fra 2020. Ny tjenesteprismodell vil 
forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF før endelig innføring. Videre skal Sykehuspartner HF 
kontinuerlig identifisere områder for effektivisering og gevinstrealisering.  
 
I sak 48-2018 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og 
modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Programmet for standardisering og IKT- 
infrastrukturmodernisering (STIM) er som følge av dette vedtaket etablert i 2018. 
Ressursinnsatsen til modernisering vil være betydelig de neste årene, både fra egne ansatte, i form 
av tjenestekjøp fra markedet, i form av investeringsmidler og som ressursinnsats fra 
helseforetakene. Denne satsningen vil i stor grad påvirke økonomien til Sykehuspartner HF i 
planperioden. 
 
Tjenesteprisene for 2020 og 2021 er lavere enn i økonomisk langtidsplan 2019-2022 når denne er 
pris- og lønnsjustert. Periferiutstyr er inkludert tjenesteprisene. I siste del av planperioden er det 
en økning i tjenesteprisen, men på samme nivå som forrige økonomiske langtidsplan.  
 
Det er knyttet usikkerhet til omfanget av STIM, og det er handlingsrom både i STIM og den 
regionale IKT-prosjektporteføljen i årene fremover som kan påvirke tjenesteprisen.  
 
Opparbeidet negativt resultat i Sykehuspartner HF er pr. 31. desember 2018 563 millioner kroner. 
Årsresultat for 2019 er fastsatt til et negativt resultat på 90 millioner kroner. Basisrammen fra 
Helse Sør-Øst RHF foreslås å utgjøre 100 millioner kroner per år i årene 2020-2023 og i 
størrelsesorden 85 millioner kroner årlig i 2024 og 2025, slik at det akkumulert negative resultat 
per 2018 blir håndtert og egenkapitalen tilsvarende styrket. Godkjent underskudd fra 2019 
forutsettes dekket inn gjennom tjenestepris i 2024 og 2025. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Formålet med planforutsetningene for økonomisk langtidsplan er å gi helseforetakene og 
sykehusene en forutsigbarhet i egne planprosesser knyttet til sentrale elementer som aktivitets- og 
prioriteringskrav og forventet inntektsutvikling blant annet som følge av oppdatering av 
inntektsmodellen.  
 
Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre strategien uttrykt i Regional 
utviklingsplan 2035, som styret ga sin tilslutning til i sak 114-2018. Videre skal økonomisk 
langtidsplan gi et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer i 
foretaksgruppen i et lengre perspektiv enn det enkelte budsjettår.  
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Foreløpige tall viser at helseforetaksgruppen samlet sett fremviste et positivt regnskapsmessig 
resultat på om lag 1,75 milliarder kroner i 2018. Dette er bedre enn lagt til grunn i økonomisk 
langtidsplan 2019-2022 og innebærer økt økonomisk handlingsrom for å gjennomføre 
investeringer i kommende økonomiplanperiode. Det positive resultatet skyldes i stor grad lavere 
kostnader enn budsjettert i det regionale helseforetaket og ikke underliggende drift ved 
helseforetakene. Det er store variasjoner knyttet til måloppnåelse med hensyn til økonomisk 
resultat i foretaksgruppen. Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene budsjetterer 
mest mulig realistisk i sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Det er videre 
vesentlig at det dokumenteres og tallfestes hvilke tiltak som er planlagt gjennomført for å oppnå 
et ønsket resultat. Administrerende direktør forutsetter at dette arbeidet skjer i nært samarbeid 
med de ansatte og deres organisasjoner.  
 
Det legges opp til at samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020 og 
veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden. Vider er det 
fortsatt et krav at veksten i pasientbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling skal være høyere enn innen somatikk.  
 
Ambisjonen om tilgjengelighet øker, og det tas sikte på at gjennomsnittlig ventetid skal være 
under 50 dager innen 2021. Kravene til ventetid i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling er satt lavere enn dette. Videre er det avgjørende at helseforetakene planlegger for 
å nå målene som er satt for pakkeforløpene. I tillegg skal arbeidet med å redusere bruk av 
bredspektrede antibiotika prioriteres særskilt.  
 
Innenfor bemanningsområdet må helseforetakene både ha fokus på riktig bemanningsnivå og 
bemanningssammensetning. Det må gjennomføres behovsanalyser innen aktuelle fagområder 
som knyttes til helseforetakenes utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i 
økonomiplanperioden som bidrar til å sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med 
foretakenes behov. Helseforetakene må analysere hvordan endringene i spesialistutdanningen for 
leger påvirker egen organisering av utdanningsløp og ta høyde for eventuelt endret behov for 
stillinger knyttet til dette i planperioden.  
 
Kapasitetsutnyttelsen av medisinskteknisk utstyr må bedres, og helseforetakene må forsterke sin 
prioritering av midler til investeringer i medisinskteknisk utstyr slik at gjennomsnittsalderen på 
utstyrsparken reduseres.  
 
Godt vedlikeholdte bygg er viktig for god pasientbehandling, helse, miljø og sikkerhet, samt klima 
og miljø. Flere av helseforetakene har utfordringer knyttet til aldrende bygningsmasse som ikke er 
tilstrekkelig vedlikeholdt over tid, slik at det er oppstått et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det er 
viktig at det utarbeides vedlikeholdsplaner som følges opp lokalt. Det vil i 2019 bli utarbeidet 
prinsipper for husleieordninger i helseforetakene. 
 
Det positive resultatet for 2018 styrker foretaksgruppens likviditet. Foretaksgruppen har 
imidlertid betydelige investeringsplaner i og etter økonomiplanperioden, og det er nødvendig å 
opprettholde og videreføre resultat- og investeringsbuffere i økonomisk langtidsplan 2020-2023 
for å ha tilstrekkelig finansiell sikkerhet til å håndtere risiko. Administrerende direktør forutsetter 
at helseforetak med byggeplaner legger opp til å disponere en andel av likviditet fra egne 
overskudd til å finansiere egne regionale prosjekter. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret som en planforutsetning legger til grunn at allerede 
prioriterte investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det avgjørende med 



 

 Side 24 av 24 

grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstplaner og konkretisering av tiltak for 
tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting. 
 
Videre anbefaler administrerende direktør at styret tar til etterretning at det planlegges et høyt 
investeringsnivå innenfor IKT og teknologi i planperioden. Det skal gjøres prioriteringer i den 
samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får tid til 
gradvis tilpasning til kostnadsnivået. 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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